Referat
Dato
Tid
Sted

09.09.2015
Kl. 17:30 – 21:00
Hos Flemming, have 103

Deltagere

Anita Graversen
Flemming Jensen
Jeppe Rørsgaard
Frank Wegner
Thea Weis

Fraværende

Bestyrelsesmøde Solvangen
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Status på økonomi
Anita gennemgik regnskabet – og der er ikke noget alarmerende. Vi holder løbende øje med regnskabet, så
vi har styr på økonomien.
3. Status på byggesager/byggeansøgninger
1. Opfølgning på byggesager.
Vi reviderede arbejdsgangen i forhold til byggetilladelser.
2. Have 47 er blevet godkendt.
4. Status på havesalg/venteliste
De er ingen haver til salg, og der er 70 på ventelisten.
5. Status på Hjemmesiden/Solstrålen
Vi kan ikke nå at lave et afsluttende nummer af Solstrålen, så vi sender en nyhedsmail ud, med brev til de få
uden mailadresse.
6. Status på Vand/grønne områder
1 Containersystemet.
Vi synes, det er et godt system, vi bruger nu, så det fortsætter vi med. Vi vender
kørselsretningen på en havegang, så den skifter for hver gang.
2 Tilbud på dræn af 6-7 haver
Der er kommet et overslag på ca. 50.000 kt. på dræn af 7 haver. Vi godkender overslaget, men
deler det op i 2-3 etaper.
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7. Status på meddelelser og opgaver
1 Tur til Tyskland.
Er aflyst. Vi prøver at lave en ny til foråret.
2 Vagtordning.
Frank checker med vagtfirmaet, at de fortsætter også denne vinter. Vi mener stadig, at det har
en præventiv effekt – vi har færre indbrud end før vagtordningen. Frank snakker også med
marketenderen, om han vil være med.
3 Lukning af vand.
Vi lukker for vandet, når frosten sætter ind. Da sæsonen nu er blevet en måned længere, vil
vandet ikke blive lukket før 1. november, medmindre frosten sætter ind før.
4 Henvendelse fra et medlem vedr. haveoverdragelse.
Et medlem spørger, om vedkommendes have må overdrages til en god ven. Svaret er, at det
må den ikke, da reglerne er meget klare på det punkt.
5 Dato for fælles mad.
Vi inviterer i år vurderingsudvalg og enkeltpersoner, der arbejder for foreningen med til
julefrokosten. Datoen bliver denne gang fredag d. 6. november.

8. Eventuelt
Vi har været nødt til at flytte containeren til blandet maleraffald ind til marketenderen, da der bliver fyldt
køkkenaffald i den. Fremover skal kan man kun aflevere den slags affald, når marketenderen har åben.
Vi går havevandring lørdag d. 3. oktober kl. 11.
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 12. november kl. 17.30.
Husk at GF er d. 19. marts.
Referent/Godkendt

Bestyrelsesmedlem
Jeppe Rørsgaard

Godkendt

Godkendt

Bestyrelsesmedlem
Flemming Jensen

Kasserer
Anita Graversen

Godkendt

Godkendt

Næstformand
Frank Wegner

Formand
Thea Weis
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